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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 492 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഖ�മ�ി�െട സഹായ വാ� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം �േകഷ്  ,
�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ , 
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 
�ീമതി െദലീമ 

Shri. V. N. Vasavan
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സഹകരണ േമഖലയിൽ നട�ിലാ�ി വ��
�ഖ�മ�ി�െട സഹായ വാ� പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ; േകാവിഡ്  കാല�്

നിരാ�യരായവർ�് ��ത പ�തി എ�േ�ാളം

സഹായകരമായി���് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകാവിഡ്  വ�ാപനം തട��തിെ� ഭാഗമായി
സം�ാന�് ഏർെ���ിയ േലാ�്ഡൗണിെന
�ടർ�ളള െതാഴിൽ ന��ം, തൻ�ലം
സാധാരണ�ാർ�് ഉ�ാ�� �രിത�ം
കണ�ിെല��് ബ�മാനെ�� �ഖ�മ�ി
�ഖ�ാപി� പാേ�ജിൽ ഉൾെ�� ��ംബ�ീ
�േഖന�ളള 2,000/- േകാടി �പ�െട
വാ�ാപ�തിയാണ് “�ഖ�മ�ി�െട സഹായഹ�ം
വാ�ാ പ�തി (CM’s Helping Hand Loan
Scheme- CMHLS)”. ��ംബ�ീ
അയൽ���ൾ�് അ�ൗ�ളള േകരള
സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� (േകരള ബാ�്)
ശാഖകൾ, മല�റം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�്,
�ാഥമിക കാർഷിക വാ� സഹകരണ സംഘ�ൾ,
മ�് സഹകരണ �ാപന�ൾ എ�ിവ
�േഖനയാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്. േകാവിഡ്-19
മഹാമാരി �ത��മാേയാ പേരാ�മാേയാ ബാധി�
ആ�കൾ�ളള അടിയ�ിര ധനസഹായം എ�
നിലയിലാണ് പ�തി ധനസഹായം
അ�വദി��ത്. േലാ�്ഡൗൺ കാരണമായി
െതാഴിൽന�മായവ�ം, ക�വട ന���ായവ�ം,
വ�മാനന���ായവ�ം ഇതി�ൾെ���താണ്.
2019 ഡിസംബർ 31-ന് �ൻപ് �പീകരി�
��ംബ�ീ അയൽ���ളിെല അംഗ�ൾ�ാണ്
വാ� അ�വദി��ത്. േകാവിഡ്  -19 നിമി�ം

അയൽ ��ാംഗ�ിന്/��ംബ�ിന് ഉ�ായി�ളള
സാ��ിക ��ി��ി�ം അവ�െട സാ��ിക

�ിതി�് ആ�പാതികമാ�ം ഒരംഗ�ിന്

5,000/10,000/15,000/20,000/- എ�ി�െന
പരമാവധി 20,000/- �പ വെര വാ�
അ�വദി��. നിലവിൽ ബാ�കൾ
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അയൽ���ൾ�് അ�വദി�ാ�� പരമാവധി
വാ�ാ �കയായ 10 ല�ം �പ�െട പരിധി�്
വിേധയമായി ഒ� അയൽ���ിന് ഈ പ�തി
�കാരം അ�വദി�ാ�� പരമാവധി �ക
4,00,000/-(നാല് ല�ം) �പ വെരയാണ്. ഈ
പ�തി �കാരം ഒ� ��ംബ�ിെല ഒരംഗ�ിന്

മാ�േമ വാ� അ�വദി�ാൻ പാ�ള�. ടി പ�തി
�കാര�� വാ�കൾ�് െസക�രി�ിേയാ മാർജിൻ
മണിേയാ ഉ�ായിരി��ത�. ബാ�കൾ 8.50%
�തൽ 9% വെര പലിശ നിര�ിൽ (പരമാവധി 9%)
അയൽ���ൾ�് വാ� ലഭ�മാ�ക�ം
അയൽ���ൾ, ബാ�കൾ�് �ത�ം പലിശ�ം
സഹിതം നി�യി�  ്നൽകിയി�� സമയ
പരിധി��ിൽ തിരി�ടവ് നടേ���മാണ്.
വാ��െട പലിശ �ക തിരി�ടവിെ� �ത�ത�െട
അടി�ാന�ിൽ സർ�ാർ ��ംബ�ീ �േഖന
അയൽ���ൾ� തിരിെക ലഭ�മാ���മാണ്. 6
മാസം െമാറേ�ാറിയം ഉൾ�െട 36 മാസമായിരി�ം
വാ�ാ കാലാവധി. െമാറേ�ാറിയം കാലാവധി�
േശഷം അയൽ���ൾ പലിശ ഉൾെ�െട�ളള
EMI �ക മാസാമാസം തിരി�ടവ്
നടേ��താണ്. വാ��് താ�ായി
(Subvention) സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി�� പലിശ
�ക 3 വാർഷിക ഗ��ളായി സർ�ാരിൽ നി�ം
അയൽ����െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�്
��ംബ�ീ �േഖന ലഭ�മാ��താണ്. 86269
��ംബ�ീ ��കൾ�ായി 788.80 േകാടി �പ ടി
വാ�ാ പ�തി �കാരം സഹകരണ സംഘ�ൾ
�േഖന അ�വദി�ി��്. േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി
�ത��മാേയാ പേരാ�മാേയാ ബാധി�വർ�ം,
േലാ�് ഡൗൺ കാരണമായി
െതാഴിൽന�മായവർ�ം, ക�വട
ന���ായവർ�ം, വ�മാനന���ാ യവർ�ം,
സാധാരണ�ാർ�ം വലിയ േതാതിൽ
സഹായകരമായി��്.

(ബി) �സ�കാല കാർഷിക ഉ�ാദന�ി�ം കാർഷിക
അ�ബ� �വർ�ന�ൾ�ം വാ�
അ�വദി��തിനായി െ�ഷ�ൽ ലിക�ിഡി�ി
െഫസിലി�ി വാ� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(ബി) �സ�കാല കാർഷിക ഉൽ�ാദന�ി�ം കാർഷിക
അ�ബ� �വർ�ന �ൾ�മായി Special
Liquidity Facility (SLF) വാ� എ� േപരിൽ
നബാർഡിെ� �േത�ക സാ��ിക

സഹായേ�ാെട േകാവിഡ്  അതിജീവന പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��്. സം�ാനെ� കാർഷിക
േമഖലേയ�ം െച�കിട വ�വസായ േമഖലേയ�ം
കാർഷിക അ�ബ� േമഖലകളായ �ഷി,
�ഗസംര�ണം, �ീരവ�വസായം, ഫിഷറീസ്
എ�ിവ�ം, െച�കിട വ�വസായ േമഖലേയ�ം
(MSME) സജീവമായി നിലനിർ��തിനായി
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ബാ�കളിൽ നി�ളള ധനസഹായം �ട�ം �ടാെത
നൽ��തിനായി സം�ാനെ� സഹകരണ
േമഖലയിൽ�ടി വിനിേയാഗി ��തിന് Special
Liquidity Facility (SLF) വാ�
നട�ിലാ�ിയി��്. നബാർഡ്  2020-21
സാ��ിക വർഷ�ിൽ 2000 േകാടി �പ�ം,
2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 1720 േകാടി
�പ�ം ര� ഘ��ളിലായി (SLF-1 & SLF-II)
ധനസഹായം അ�വദി�ി��. �ഷി�് 60%,
�ഗസംര�ണ�ിന് 10%, �ീരവികസന�ിന്

10%, ഫിഷറീസിന് 5%, വ�വസായ�ിന് 15%
എ�ീ അ�പാത�ിലാണ് വിവിധ േമഖലകൾ�്
ലഭ�മാ�ിയി��ത്. �സ�കാല കാർഷിക
ഉൽ�ാദന�ി�ം കാർഷികാ�ബ� �വർ�ന

�ലധന ആവശ��ൾ�ം (�ഗസംര�ണം,
�ീരവികസനം, മ��വളർ�ൽ, പൗൾ�ി,
െനൽ�ഷി, പ��റി �ഷി ഉൾെ�െട��
ത�ാ�് വിള ഇന�ൾ�്) �ടാെത MSME
(��, െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ�ൾ)
�ണി�കൾ�് �വർ�ന�ലധനമാ�ം ഒ� വർഷ
കാലയളവിൽ തിരി�ട�ാൻ കഴി��
പ�തികൾ�മാണ് വാ� അ�വദി��ത്.
േകരള�ിെ� സമ�വികസനം ല��മി��
“�ഭി� േകരളം” പ�തി�് േവ�ി ധനസഹായം
നൽകാ�� േമഖലകളി�ം ടി പ�തി വാ�
അ�വദി��താണ്. െച�കിട ക�വട�ാർ,
വ�ാപാരികൾ, കർഷകർ എ�ിവർ�് �വർ�ന

�ലധനം ക�ാഷ്  െ�ഡി�് ആേയാ,
മാസ�വണകളായി ഒ� വർഷ കാലയളവിൽ
തിരി�ട�ാ�� വാ�യാേയാ ധനസഹായം
അ�വദി��. ഈ പ�തി �കാരം വ��ികൾ�്

അ�വദി�ാ�� പരമാവധി വാ� �ക 2,00,000/-
�പയാണ്. ടി വാ�യിൽ 21.5.2020 വെര��
വാ�കൾ�് 6.80% �ം, 22.5.2020 �തൽ
വിതരണം െച� വാ�കൾ�് 6.40% �മാണ്
പലിശ നിര�്. പലിശ അർ�വാർഷിക
അടി�ാന�ിൽ കണ�ാ��. SLF ര�
ഘ��ളിലായി വിതരണം െച�തിെ� വിവരം
അ�ബ�മായി േചർ��

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

SLF വവായവാ വവിതരണന(തുക ലക്ഷതവിൽ)

District
SLF-I SLF-2

2020-2021 2021-2022

Thiruvananthapuram 6848.21 9982.39

Kollam 16848.62 13639.86

Pathanamthitta 4321.16 2986.67

Alappuzha 3861.4 2899.96

Idukki 10150.76 10872.5

Kottayam 7625.56 6355.44

Eranakulam 14937.67 10618.48

Thrissur 14842.78 8700

Palakkad 6995.47 7044.56

Kozhikode 31775 30882.75

Wayanad 7483.55 6082.27

Kannur 18375.15 23225.72

Kasaragod 7594.98 7356.8

Total 151660.31 140647.4
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